Välkomna till Södertörn Simsällskaps sponsorsim
lördagen den 19 november på Torvalla!
Vad är sponsorsim?
Sponsorsim är en möjlighet för alla tävlingsaktiva i föreningen att minska sina utgifter
för träning, tävling och läger genom att ordna egna sponsorer som vill sponsra just dem
och Södertörns Simsällskap. Här har du eller ditt företag möjlighet att synas och hjälpa
till!
Hur går det till?
Södertörns simsällskaps tävlingssimmare simmar så långt de hinner och orkar under 60
minuter lördagen den 19 november. Genom att företag och/eller privatpersoner
satsar x antal ören per meter, som den aktive presterar på sponsorsimmet, blir
simmaren i fråga, gruppen och tävlingsverksamheten i Södertörns simsällskap
sponsrade.
Det går även att sponsra med en fast summa.
Av de intjänade pengarna från varje simmare tillfaller; en tredjedel simmarens
simmarkonto (går att använda för att exempelvis betala träningsavgift eller handla i
simshoppen), en tredjedel till gruppen simmaren simmar i (pengarna kommer användas
av gruppen vid avslutningen av höstsäsongen 2022, exempelvis en rolig aktivitet), en
tredjedel till föreningen.
Varför Sponsorsim?
Tävlingsidrott kostar mycket pengar. Under den aktives utveckling inom simningen ökar
både behovet av bassängtid och utrymme samt kompetensen på tränarinsatser och
tävlingar.
De pengar som samlas in går sedan tillbaka till både tävlingsverksamheten i klubben och
till den enskilde aktive samt dennes simgrupp. Pengarna som går till föreningen
kommer att användas till att subventionera kostnader för bland annat tävlingsstarter,
bassänghyra, och läger. Även lön till våra tränare, så att de kan fortsätta utveckla och
träna våra tävlingsaktiva ungdomar enligt den standard vi önskar.
Vad får du som sponsor?
Privatpersoner och företagsnamn blir exponerat på vår hemsida www.sodertornsim.se
och i våra sociala media kanaler.
Priser/lotteri/tävling
Alla simmare som lyckas skaffa minst en sponsor (stor som liten) kommer tilldelas en
lott och kommer vara med i dragning för fina priser.
Förutom lotteriet kommer vi ha tävlingar kopplat till insamlade pengar med fina priser.
Bland annat kommer man att kunna vinna tävlingsdräkt från Sarah Sjöström.
Vad behöver jag som simmare/stöttande förälder göra?
Fråga släktingar, vänner, företag och bekanta om de vill hjälpa till och stötta. De som vill
vara med och stötta skriver på två exemplar av avtal (se bifogad fil). Sponsorn behåller
det ena och det andra ger ni till simmarens tränare eller mailar det till
tavling@sodertornsim.se

Till alla föräldrar
Vi vill göra detta till en rolig happening med våra simmare och välkomnar föräldrar som
vill baka, hjälpa till att räkna längder eller varför inte spela musik under tiden som våra
simmare kämpar i vattnet. Det är ett ypperligt tillfälle att träffas inom föreningen efter
åren av pandemin och vi vill uppmuntra er att träffa andra simmarföräldrar.
Samtidigt som barnen och ungdomarna simmar sponsorsimmet så erbjuder vi alla
föräldrar en uppskattad föreläsning genom RF-SISU som bland annat kommer att
handlar om idrottares motivation.

EXEMPEL/FÖRTYDLIGANDE AV SPONSORSIM

Emelie sluter avtal med 4 sponsorer. Morfar betalar 5 öre per meter, farmor
betalar 5 öre/meter, Äppel & Päron AB betalar 30 öre/m och Grus & Slägga AB
betalar 30 öre/m. Detta ger totalt 70 öre/m för Emelie. Antag att Emelie simmar
4000m på en timme, då ger detta totalt 2800 kr. 933,33 kr till Emelies
simmarkonto 933,33 kr till gruppen Emelie simmar i och 933,33 kr till
Södertörns Simsällskap.
2. Niklas skriver kontrakt med 20 vänner som är villiga att betala 100 kr (fast
summa) var. Pelle simmar då in 2000 kr, 666,6 kr till hans simmarkonto, 666,6 kr
till gruppen Pelle simmar i och 666,6 kr till Södertörns Simsällskap.
1.

